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Tárgy: „Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért” kitüntetés adományozása

Szerencs Város Képviselő-testülete a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést  megtárgyalta,  és
úgy dönt,  hogy a 31/2003.  (XII.23.)  számú rendelete  alapján a  „Szerencs  Város  Szellemi
Alkotótevékenységéért” kitüntetést adományozza az alábbi személyeknek: 

Nyíri Tibor, gimnáziumi tanár 
Iveszics Györgyné, általános iskolai tanár 
Városi Kulturális Központ és Könyvtár

Indokolás 

Nyíri  Tibor a  több  mint  10  éve  működő  Sziget  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke.  A
szervezet  havi  gyakorisággal  szervez  és  támogat  rendezvényeket  a  környezetvédelem,  az
egészséges életmód, a honismeret, a kultúra és más témakörben. Rendszeresen jelennek meg
írásai országos szakmai lapokban (Turista magazin, Természetbúvár), amelyben Szerencs és
környékét népszerűsíti. Munkahelyén, a Bocskai István Gimnáziumban megrendezésre kerülő
földrajzi  konferencián  előadóként  szerepelt  több  alkalommal,  ahol  is  szintén  Szerencs  és
környékével  foglalkozott  előadásaiban.  Úgyszintén  előadóként  szerepelt  a  Rákóczi  várban
Várhelyi Gyula által rendezett első és második honismereti konferencián. Előző munkahelyén
2 alkalommal fő szervezője volt a Szerencs előterében nyugvó Harangod vidékét bemutató
kiállításnak.  Vizsgázott  túravezető,  diákjait  és  ismerőseit  rendszeresen  vezeti  túrákon.  A
kevés  szerencsiek  egyike,  aki  végigjárta  az  országos  kéktúrát.  Tagja  több  társadalmi
szervezetnek,  amelyeket  erejéhez  mérten  támogat:  Természet-  és  Környezetvédő  Tanárok
egyesülete,  Kazinczy  Társaság,  Magyar  Madártani  Egyesület,  Bélyeggyűjtők  Országos
Szövetsége. Munkahelyén több témában vezet szakkört társadalmi munkában. 

Iveszics  Györgyné pályakezdőként  került  Szerencsre,  orosz-történelem  szakos  tanárként,
majd az angol nyelvtanári  végzettséget is megszerezte.  Első munkahelye a Hunyadi János
Általános  Iskola  volt.  Az  Alapfokú  Oktatási  Intézmények  átszervezése  után  a  jelenlegi
Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Csalogány  Napközi  Otthonos  Óvodába  került.  Szaktantárgyait  kiemelkedően  tanítja,
bizonyítják ezt tanítványai versenyeredménye, az alap és középfokú nyelvvizsgások száma.
Kezdeményezésére  vezette  be  az  iskola  a  kéttannyelvű  képzést,  melynek  szakmai
koordinátora.  Rendkívül  következetes,  ötletgazdag,  nagy  lendülettel,  ambícióval  dolgozik.
Munkájának  elismerését  jelenti,  hogy  a  körzeti  iskolák  pedagógiai  angol  nyelvi
munkaközösség vezetőjének választották meg. Az iskolai élet meghatározó egyénisége, oktató
munkája  mellett  a  nevelés  területén  is  meglátszik  következetes,  gyermekközpontú
osztályfőnöki  munkája.  Kiemelkedő  oktató-nevelő  munkáját  szeretnék  e  kitüntetéssel
elismerni. 



Városi  Kulturális  Központ és Könyvtár munkatársai  közössége kiemelkedő színvonalon
végzi a közművelődési és a könyvtárosi feladatok ellátását. A könyvtár felnőtt, gyermek és
helyismereti  részlegében  végzett  szolgáltatás  és  tájékoztató  munka  kivívta  az  olvasók,  a
könyvtárlátogatók  elismerését.  A  közművelődési  szakembereket  elismerés  illeti  a
népművészet  négy,  a  kórusművészet  három  és  fél  évtizednyi  lelkiismeretes  ápolásáért.
Felpezsdítette Szerencs város kulturális életét a Városi Kulturális Központ és Könyvtár által
2003/2004.  évben  létrehozott  több  új  kulturális  rendezvény,  nevezetesen  a  Fiatalok
Fesztiválja,  Művészeti  Fesztivál,  Kistérségi Művészeti Gála, Búcsúi Családok Napja, Ondi
Falunap, magyar Hősök Emléknapja.  A kulturális  intézmény 2003 évben életre keltette az
uniós  ismereteket  terjesztő  Európa  Klubot  és  a  Korszerűbb  Otthonért  Klubot.  A  nagy
érdeklődést,  és  elismerést  kiváltó  programokat  több ezren  látogatják.  A Városi  Kulturális
Központ  és  Könyvtár  munkatársi  közössége  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kaláris,
Országos  Férfikari  Találkozó  és  Bordalfesztivál,  Művészeti  Fesztivál,  Fiatalok  Fesztiválja
megszervezésének eredményeként méltón nevezik településünket, Szerencset a népművészet
bástyájának, a dalok városának és a fesztiválok városának. 

A kitüntetések átadásának időpontja: 2005. április 20. Szerencs Város Napja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásának előkészítése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2005. április 20. 
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester 

K.m.f.
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